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ilgenurc lolwergaderlng §P.
Woensdag 1g bbruari ti,eÍd de a§emene ledenvergader'ng

van ds SPArnoÍsfioorr gehouden. De vergedering weld in de

rnoob Ode Mltfa,bÍÍsk aan de Anrtunrsoreg gdtou&n. Er

weld druk gedfimussiead over ds onderwapen waar de SP

de konrerrde tÍÍèo iaar mËe aar de slsg gast. \Íooral (sociale)

woningbor.nr wr de \tl,tríO werden door de aanvrrczQm als

sp€erpur{en gezÍon. Ookrrverd het bestuur gekozeruherlozen.

Anya tffersrna bllift uoozitter, Bets Eleltman pertningnsester,

Wonne Chts organisathteoetafis. hlathalie Hos bliffr aan als

bwtuurslÍd. \&rderuerden Hendrikvan Ens en MaurttsGern-

mink als nlzuwe laden gekozen.

Net Groenendijk (wegens drukke werlsaamheden) m GcÍben

lan # \fter (wfiuÍzÍng naar Amsterdam) traden d.

0ndenrfisdeht
§P Anersfoort organiseert sanen met ROOD Amersfoort een

ondswiis&bat. Dt debat zal op een nog nder vast t€ stel-

len datum pladsvinden eind april2008. De bodoeling wn dit

debat is onr scholieren, do@ntsn, ouders en verder allen die

bii het mirjdelbaar onde*viirs in ArnersÍoort ziin betrokken bijte

brengen an middels sen intercssante dísqJssie de knelpunten

in het onderwi§ bloot te leggen. Venolgene is het de b€cb€-

ling dat er mgt de aanueigen gekeken wordt naar mogelfike

oplosslngen. Deze oplmsingen zullen vrcrdm morgdegd aan

Den Haag en tenrens zd s een handtekeningenactb worden

opgestart. Hord h€* hle$Íd en/ddewebsitein degatenvoor

meer nieuws orer dt derbatl

Uoor rw ffitmte ïïomG ffi 6:l.{oltrl0 d
@

UÍ[kcoöÍdlnatomt
Heefr u problemen, ergprnir*sen of prangende lturestim die

betrekt<ing hebben op uw dgen woonomgeving? Nern dan

contact op mël de wfr<coOrOhdoren van deSP.

Handrlk lían Ens Sctruibnburg, Randabnek
06 1 5564924 hendrilffan€ns@hotmail.corn:

Itlauritr Gsmmink Ler.srlerkwartis, \6rmeert<wartier, Bsg
06 21 885261 sandra-nuudts@toÍïHatnet.nl

Bsts Beltoan Soeiodrwfiis
033-4622907 06-341 ggffi bsts.beltman@tomaatrnt.nl

Nattulle Hor Ruslenbury, Liendert

06-51 97991 S nalhalieho@hotmail.corn

Anya lMercrna Cenlrum, l(oppel, P{ruhkamp

033€881 261 06-1 5058596 anya.wiersrna@tomaatnet.nl
trturne GNaus $otrothorEt en Zelhorst

ffi34§14361 0 06 51 250402 ywnneclas@planet.d
líbcatrn Hoogland en t{ooglandenËen

Itracehrro Nhtrwland, lGttenbroek, VHhorst

Hooghnd-West
De dgdopen poÍiode heeft de SP samen m6t d§ Flora en

Faunagroep Hooglard t/ÍÉor op v€rsfiillend€ moflïonlsn

handtekeningon opg€hasldtÉgen de komstvan eat gdfbaan

in Hmghnd-Wast. Op I maart 2008 hesft de Flora +t Fau-

nagroep Hoogland een wandding gporganiseerd voor raad-

shden van degenreenteArnerdmrl fln aan hen lelalen zion

om welk gebied het nu praÍes gafit en hen ven oQèns lra-

cfrten te o\rsrtuigen dd dit mooie stukle natuur aan de rand

van de std ÍÍro€t rÍsoÍdon behouden. Daarnaast bopt da

handtekenirgenactb nog geriroon door. EÍ ziin inmiddeh al

1400 handtekenirqim opgehaaH en natuurfiik willen we de

2000 habn - h6t liefst nog meer!

hor mr htuim[e mttnil tloodrnÉ,Horn dG de
ffimdoSP.

SP.



FRIGNE
De fractie heeft de afgsbpan tiid cnrcnrren gpdraaid door
een grooÍ aantal schrifrdijke wagen te stdlen. Zo ztn x
vragon gësteld over de vrspreiding van het papbren

Woonkompas. Wmnkompm beval hsl huuraanbod van de
Amersfoortse wooncorporaties. §inds 1 i,anuaÍi 2008 bliikt

het gratis Woonkompas uitduitend via lryternst beschikbaar.

Of tqen betaflng rnan 20 zuro per post. De taclie vindt dat

een kwalijke zaak. Niet iedereen bschikt over lnternet en

voor eon aantal mensen zal de betalirg van 2A,- wellioht op
problemen stuiten.

\borts zijn er vragen geeteld owr het l«adiHhelden mn
huurb«lingen door gemeente in de kwmtie MkJland Parc.

De gemeente haeft daarmm 2,2 ffioen BuÍo aÉm boetes
prijsgeg€Nmn"

Daarnaast is gebteken dat in Amersfoort een groot bedrag

wat bstemd was voor dë WMO niet is uitgegeven. De fac-
tie hesft over deze niet uitgegown thuizorggelden vragen
gest#.
Ten $otte heeft SP-fractiezich uitgesproken tegen de plannen

om \ian de Kruiskarnp een prachtwijkte maken. Het grootste

bearaartegen de planren zlin dezoganaamdeAV-teans die
aan de deur konpn un de burgers tÈ gaan hdpen de 'proHe-
men' op bssen. Er wordt ren hele battedj aan zorryerlefi€Ís
ingezet om a$m in goade banen ie leiden. Daar hesn de SF
niat veel vertÍourwn in. Door de onzeksïheid orsr de gddÈn

van de corpraties en het curfrict met Vogdaar heeft gemeen-

te íngozet op een start van de dannen wortvree jaar.

Uor nu trc&duru* E[r of do §Fdtrt

RlmD
Rood houdt zich momërït€el uitgebreid bezig rnet de per-

ikelen rondom de "ophokpficht" binnen het ondswijs en alle

relevante zaken die op onderwiis betrekken hebben. Hood

is gewapend met een filmcamera naar de schden in Amers*

foori gotrokkan om daar verslag te dosn van de problemsn

die leerlingen ervaran in hat onderwi§. Dezefilmpjas zíjn terug

te vinden op www.youtube.com/§opDe0phokplicht. Hier-

mee is 6en start gëgevafi aan de actle tegen heÍt bèleid van

Staatsseoetar[s :Van BijstenreBt. Scholirrren kunnen zet§e
maakte filmpjes op YoJ Tube zettm. Het lerd<ste filmpje wint

een priis. De makervan datfilmpie mag samen met wienden

en met een delegath Roodledsn naar Den Fhag drehen om

de §taatssecmtaris persoonlijk em "bffiten te oerhand§en.
Naast de zorgtsn rcndorn het ondawijs houdt Bood nog

steeds de vinger aan de pols betroffiende de fietsieíoetsie.

actie. Ondanks divërse toeaeggingen is her Cohge nog g€sn

stap verder gsgaan met de fietsenstallhgsproblematiek ron-

dorn het station. Er b een aantal nizuwe reld<en geplaatst

aan de worzijde van het station maar o\rsr andere ssssntielg

zaken {wegsleepbdeid, onderzoek ter;s mw fietsenrekken

aËn de acfiterzijde van het station) is nog geen steds geën

duidelijklheJd. SP- frac'tidid Frits Sctnenmaker heet hiemvs
samen rnet Bood aan hel Co[sge schriftdijlc vragan gesteld.

Bood hoopt dal er op korte termïn nu eindelijk duiddikheid
zal kornen.

Uoorrpuffiecrffi0Dr
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IlïIlít nHdpril SPAmmtuoill
Sinds de invoering van deW\no yorig jaar is de truiszaq dra-
matísch wrshcfiterdl '.-/
Wat *rst leek op slartproblemen blijH nu bde&J te zijn!

leds die te maken heefl met de thutszorg ldaagt ovr lange

wachttijden, bureaucratia vermínd«ing van het aantal u,Bn

huíshouddiike hulp, een andere onbekende alphahulp, ver-

laging van het persoCInlift gebonden budget, waàrdmr gëen

go6de hulp mev kan worden gekocht, wel te hoge aigen

bffragen waardoor men de zoq opzegill

UÍt€raard vall€n de klappen ww bij degenen, díe niet zelf par-

tiaiire zorg kunnen betalen.

De §P gaat wrdw met ds aciie om dÍt menson\rrraaÍdige

l Àn0-beleid goed in beëkl te kriben en aan de kaak te stel-

len. Dit kan zo nbl langer doorgaanl

WMO versbchtering gaat ookAmeÍsÍoort niët \ncoÍbii! §iinds dB

SP hel bcals mddprunt hsëfi geopend r@rtt het kkhten.

Neam contacl met ons op als u ook klachten heeft oryer:

r Lange wachttiiden
r Bureaucratie van het &rghket
o Korting op Lrw Persoonsgebonden budgeï
r Minds uren huishcruHf,<e zorg ptr wsek
r Veel wbsd.ing of slectttele huistroudel{ke zorg
. Te hoge €ig€n biidrage

OÍ andere ldacttanlvragon die te mak6n hëbben met de WMO

of de huishotnde$le zorg, bd dan naar:

fifa kurt G|S0.S5§rG|A - 80Ë1trËl

ry.ffi
]ïffilloFn:fi-Ail§flB
fir#rnffirun
Wij komen graag bii u langs orn te horen waar u legenaan

hopr. Zorg ís em recfitt En moet dgt bliivsnlIITIffi§HXMM§P.TL


